FIŞA DISCIPLINEI
(OPTICA II)

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea

Universitatea Babes-Bolyai
Facultatea de Fizica
Departamentul de Fizica Biomoleculara
Fizică, Fizica Informatica, Fizica Tehnologica
Licenta
Fizică, Fizica Informatica, Fizica Tehnologica

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
OPTICA
2.2 Titularul activităţilor de curs
Prof dr Astilean Simion
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof dr Astilean Simion
2.4 Titularul activităţilor de laborator Conf dr Maniu Dana
2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul III 2.7 Tipul de evaluare

E

2.8 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care:
3.2 curs 1
3.3 seminar 1
3.4 laborator
3.5 Total ore din planul de învăţământ 42
Din care:
3.6 curs 14
3.7seminar 14
3.8 laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi:
3.9 Total ore studiu individual
56
3.10 Total ore pe semestru
98
3.11 Numărul de credite
4

F

1
14
ore
28
7
14
3
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Noțiuni fundamentale de specialitate din cursul Optica I
4.2 de competenţe

Cunostinte de geometrie, algebra si analiza matematica
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a seminarului
5.3 De desfăşurare a laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate





salăde curs dotată cu tablă, calculator şi videoproiector
sală de curs dotată cu tablă, calculator şi videoproiector
laborator dotat corespunzator pentru experimente de optica
geometrica si ondulatorie: surse de lumina alba si spectrala,
laseri, lentile, oglinzi, prisme, retele de difractie, polarizori,
fante de largime fixa sau reglabila, fotodiode, goniometru,
calculator, microscop, luneta, diverse alte materiale, dispozitive
optice si echipamente aflate în dotarea laboratorului de optica.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei



7.2 Obiectivele specifice




Dobândirea de cunoştinţe teoretice si practice avansate privind
tratarea fenomene optice si aplicațiile acestora in fizica,
tehnologie si informatica.
Dobândirea de deprinderi si abilitati de lucru in laboratorul de
optica si familiarizarea cu noi echipamente si dispozitive
optice
Rezolvarea de probleme de optica specifice disciplinei.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Sistemelor optice centrate
2. Elemente de optica matriciala
3. Tratatarea sistemelor optice prin metoda matriciala
4. Bazele fizice ale indicelui de refractie. Indice de refactie
complex.
5. Propagarea luminii in medii optice anizotrope.
6. Elelente de interferometrie si holografie.
7. Elemente de optica fotonica

Bibliografie:

Metode de predare

Expunere însoţită de
demonstraţii la tablă,
experimente

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

1. Simion Astilean, notite de curs disponibile in format electronic sau fotocopii xerox
2. Stetiu Petru, Optica, Vol. I şi II, Litografia Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 1987.
3. Iancu Iova, Elemente de optica aplicata, Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1977.
4. W.T. Welford, Optics, Oxford University Press, 1998.
5. E. Hecht, A. Zajac, Optics, Editura Addison-Wesley, 1984.
6. Jose-Philippe Perez, Optique géométrique et ondulatoire, Editura Masson, Paris, 1994.
7. Iliescu T., Kovacs C., Probleme rezolvate de optica si spectroscopie, Litorgrafia UBB Cluj-Napoca, 1987.
8. Dana Maniu si Monica Baia, Lucrari de laborator de optica, Litografia UBB, Cluj-Napoca, 2005.
8.2 Seminar
1. Rezolvari de probleme: Asocierea sistemelor centrate
2. Rezolvari de probleme cu lentile groase.
3. Rezolvari de probleme prin metoda opticii matriciale
4. Rezolvari de probleme: Indice de refractie complex
5. Rezolvari de probleme: Anizotropie si Birefringenta
6. Rezolvari de probleme: Holografia
7. Rezolvari de probleme: Elemente de Fotonica
Bibliografie.

Metode de predare
Activ-participativă
(rezolvari probleme,
discutii, dezbateri,
experimente)

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

1. Simion Astilean, culegere de probleme rezolvate disponibile in format electronic sau xerox
2. C. Corega, M. Todica, V. Sandulache, S. Astilean, Probleme de Fizica, Ed. Facla. 1990.
3. Agneta Anghel, Simion Astilean, Luminita Chicinas, Fizica pentru grupele de performanta, clasele VIIXII, Editura Dacia,2004
4. Iliescu T., Kovacs C., Probleme rezolvate de optica si spectroscopie, Litorgrafia UBB Cluj-Napoca, 1987.
5. Surse de documentare multimedia si internet: http://www.ub.es/javaoptics/version1/logineng.htm
http://www.humuku.de/html/education/software.html
8.3 Laborator
1. Organizarea activitatii in laborator la disciplina Optica II
2. Microscopul.
3. Refractrometrul Abbe.
4. Polarizare rotatorie.
5. Interferometrul Jamin.
6. Retele de difractie.
7. Colocviu

Observaţii
2 ore
Activ-participativă
2 ore
2 ore
(proiectarea
si
2 ore
executia montajului
2 ore
experimental,
2 ore
discutarea datelor si
2 ore
corelarea rezultatelor
experimentale cu cele
teoretice)
Metode de predare

Bibliografie:
Dana Maniu si Monica Baia, Lucrari de laborator de optica, Litografia UBB, Cluj-Napoca, 2005.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
La absolvirea cursului studentul va detine deprinderi si abilitati de lucru intr-un laborator, fiind
capabil sa utilizeze corect echipamente, dispozitive si componente optice sau să desfăşoare activitati de
predare a disciplinei optica în învăţământul preuniversitar

10. Evaluare

10.1 Criterii de evaluare
10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
Modul de prezentare a unei
Examen final oral (45%)
75%
teme şi capacitatea de a face
Verificari scrise pe
conexiuni între teme
parcurs (30%)
Capacitatea de înţelegere a
fenomenelor optice
10.5 Seminar
Actitatea la seminar, modul
Notarea activităţii la
10%
de rezolvare a temelor
seminar; notarea temelor
10.6 Laborator Pregatirea şi modul de Observarea modului de
15%
efectuare
a
lucrării. lucru Notarea referatelor
Conţinutul şi modul de
redactare a referatului
10.7 Standard minim de performanţă:
1. cunoasterea si folosirea corecta a notiunilor, principiilor si legilor fundamentale ale opticii
2. cunoasterea si folosirea corecta a marimilor si unitatilor specifice disciplinei
3. folosirea corecta a dispozitivelor optice elementare (lupa, microscop, luneta, etc)
4. abilitatea de a rezolva probleme cu grad de dificultate mediu.
Tip activitate
10.4 Curs

Semnătura titularului de curs

Data completării

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament

Semnătura titularului de laborator

Semnătura directorului de departament

